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Įkopimo pasas 

 
Įkopimo klasė:  aukštuminė 
Rajonas:  Himalajai, Solo Khumbu rajonas, Nepalas. 
Viršūnė:  Kyajo Ri 6486m. 
Maršrutas: Klasikinis pietvakarine ketera 4B-5A 
Komandos nariai: Vaidas Barkevičius, Juras Jorudas, Šarūnas Motiejūnas. 
  Į viršūnę įkopė tik Juras Jorudas ir Vaidas Barkevičius.  
Kopimo grafikas 

2007.10.27 - skrydis Kathmandu – Lukla. 
2007.10.27 – 2007.10.28 Lukla – Namche Bazar  
2007.10.29 – 2007.11.01 Aklimatizacinis žygelis Namche Bazar 3440m – Thame – Lungden 

(4500m) – perėja Renjo La 5411m. – Gokyo 4790m. – Machermo 4410m. – Dole 
4090m – Namche Bazar 3440m. 

2007.11.01 – 2007.11.02 – Poilsis Namche Bazar 
2007.11.02 – 2007.11.07 – Aklimatizacinis žygelis Namche Bazar 3440m.- Tengboche 

3867m. – Pheriche 4280m. – Phulung Kharka (buvo planuota lipti per Cho La perėją, 
bet dėl Juro ligos planų teko atsisakyti) – Pheriche – viršūnė Chukhung Ri 5550m 
(kopė tik Vaidas ir Šarūnas) – Tengboche – Namche Bazar. 

2007.11.08 Prisitraukimas prie Kyajo drengka slėnio. Namche Bazar – Mende 3738. 
2007.11.09 Mende – pirmoji aukštuminė stovykla Kyajo drengka slėnyje 4540m. 
2007.11.10 Pirmoji stovykla 4540m – antroji aukštuminė stovykla (šturminė stovykla) 

5400m. 
2007.11.11 Įkopimas į Kyajo Ri 6186m viršūnę ir nusileidimas į šturminę stovyklą. 
2007.11.12 Nusileidimas iki Kyajo drengka slėnio galo 4400m 
2007.11.13 Nusileidimas i Namche Bazar. 
2007.11.14 Poilsis Namche Bazar 
2007.11.15 Namche Bazar – Lukla 
2007.11.16 Skrydis Lukla - Kathmandu 
 

Meteorologinės sąlygos. Viršūnės šturmo rytą oro sąlygos buvo geros. Dangus giedras, be vėjo. Tik 
oro temperatūra labai žema. Termometro neturėjom, bet manom, kad -15 – -20 °C. Visą dieną oras 
išsilaikė geras, tik po pietų susikaupė šiek tiek debesų.  

 
Rajono ir viršūnės aprašymas. 
Viršūnė stūkso labai turistų mėgstamame Nepalo rajone – Solo Khumbu, Sagarmathos nacionaliniame 

parke. Rajonas mėgstamas, nes čia yra žinomiausi ir aukščiausi kalnai: Everestas, Lhodze, Cho Oyu, 
Amadablam ir t.t... Dėl tokio populiarumo į rajoną patekti paprasta. Kasdien iš Nepalo sostinės į Luklą 
skrenda lėktuvėliai.  

Sezono metu populiarieji „treko“ takai, kuriais vaikščiodami mes ir darėme aklimatizaciją, knibžda 
turistų. Tokiam populiariame rajone ieškojom gražios, nebrangios ir nepopuliarios viršūnės. 

Visus kriterijus atitiko Kyajo Ri. Viršūnė į Nepalo trekinginių (ir kartu leidžiamų lipt) viršūnių sąrašą 
įtraukta tik 2002m. Pirmą kartą oficialiai įkopta 2002m spalį jungtinės prancūzų – britų komandos, per 
vos kelis nuo to laiko praėjusius kopimo sezonus viršūnė išpopuliarėti nespėjo. Viršūnė yra aukščiausia 
Khumuche Himal kalnų grandinėje, besitęsiančioje nuo Namche Bazaro iki pat Cho Oyu. Nors grandinė 
stovi tarp populiarių ir gyvenamų Gokyo ir Thame slėnių, bet per ją tėra tik viena dažnai laipiojama 
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Renjo La perėja. Visoje grandinėje leidžiama lipti tik į du kalnus: Machhermo 6017m ir mūsų 
pasirinktąjį Kyajo Ri.  

Dėl visų šių priežasčių, kopiant į kalną buvo aišku, kad žmonių, priėjimo prie kalno slėniuke ir 
maršrute, vargu ar sutiksime.  

Prisitraukti prie kalno galima dviem būdais: 
1. Per Gokyo slėnį ties Machhermo kaimu šoniniu slėniuku pasukant į vakarus ir persiritant per 

pietrytinę Kyajo Ri viršūnės perėją. 
2. Per tiesiai į pietus nuo Kyajo Ri viršūnės nutekančios Kyajo drangka upės slėnį.  
Mes prisitraukimui pasirinkome antrąjį variantą. (1. Pav.) 
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1. Pav. Vietovės žemėlapis su kopimo ir aklimatizacinio žygelio maršrutais 
 
Trumpas įkopimo aprašymas. 
Prisitraukimas.  

2007.11.08 Iš Namche Bazar išėjome tik po pietų. Išėjome keturiese: Vaidas, Juras, Šarūnas ir 
vienas šerpas nešikas vardu Khumar. Po pusantros valandos ėjimo Thame kryptimi ties Samsing 
kaimu siauru stačiai kylančiu takučiu pasukome į šiaurę, kaimo Mende link. Nakvojom palapinėje 
viešbučio kieme. 
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2007.11.09 Nuo devintos valandos vietos laiku pradėjome kilimą stačiu žole apaugusiu šlaitu 

Kyajo drangka upės vakariniu šlaitu. Žemupyje upė yra suspausta į siaurą kanjoną, todėl upės 
pakrante praeiti neįmanoma. Reikia verstis per, upę iš vakarų prispaudžiantį, atragį. Per atragį veda 
gyvulių ištryptas takas, bet šlaito apačioje jis išnyksta jakų ganyklose. Šį kelią rasti labai padėjo 
mūsų nešikas Khumar, kuris su vietiniais išsiaiškino, kaip rasti takelį. Kylant šlaitu pradėjo snigti, 
žolė tapo slidi, judėjome lėtai ir labai atsargiai. Iki pietų išsivertėme į pirmąjį Kyajo drangka slėnio 
išlygėjimą. Čia, sutarę po 3 dienų susitikti, paleidome nešiką. Aukščiau jis būtų mums sukėlęs tik 
per daug papildomų rūpesčių. Toliau visą mantą nešėmės patys. Pirmąją aukštuminę stovyklą 
pasiekėme 15:30. Prieš vakarienę Vaidas ir Juras išėjo į žvalgybą ieškoti kaip pralipti slėnį 
uždarančią sieną (2. Pav.). Nakvojome palapinėje po slėnį uždarančia stačia uolų siena.  

2007.11.10 Kilimą pradėjome 07:30 vietos laiku. Slėnį uždarančią uolinę sieną pralipome 
dešinėje (kilimo kryptimi) jos pusėje esančiu akmenų pribyrėjusiu kuluaru. Lipimas nesudėtingas, 
virvių nenaudojome, vidutinis šlaito statumas 45°-50°, lipimą sunkino vakarykštis sniegas ir 
byrančių akmenų pavojus. Visos sienos aukštis 150m. Už sienutės slėnis vėl išsilygina. Slėnis 
baigiasi Kyajo ledynu, ant kurio išlipti reikia stačiu nuobirynu dešiniuoju (kilimo kryptimi) slėnio 
pakraščiu. 

Nakvynės vietą pasiekėme 18val. Nakvojome šalia ledyninio ežerėlio, ant sniego. 
 

 
 
2. Pav. Slėnį uždaranti siena, nuotrauka daryta iš pirmos aukštuminės stovyklos 
2007.11.10 Šeštą valandą ryto trise pajudėjom viršūnės link. Maršrutas į viršūnę veda per Kyajo 

ledyną, nuo jo stačiu stambių akmenų nuobirynu į pietvakarinę Kyajo perėją, o nuo perėjos 45° – 
60° laipsniu statumo firno – ledo šlaitu į viršūnę (3. Pav.). Apie 08 val. Stačiame nuobiryne, 
vedančiame į perėją Šarūnas nusprendė grįžti atgal. Vėliau vienam leistis į stovyklą būtų 
pavojinga. Dar prieš išlipant į perėją, teko apsiauti kates ir susirišti. Išlipimas į perėjos sniegynus 
yra 20m maišyta uolų – ledo sienelė, kuria kopiant organizavomės saugą, o leidžiantis nuo jos 
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diulferiavome. Nuo perėjos ~5800 m visą laiką kopėme susirišę, kartais organizavome slenkančią 
saugą. Lipant didesnei grupei ant tokio šlaito jau vertėtų darytis turėklus ar pakaitinę saugą, bet 
kadangi buvome tik dviese, negaišome laiko virvių tvirtinimui. Pirmasis ryšyje kopė su dviem 
ledkirčiais, antrasis – vienu ledkirčiu, trim taktais. Viršūnėje buvom 14 val. Fotografavomės įkirtę 
ledkirčius, nes viršūnė - 45° kieto sniego šlaitas be jokio išsilyginimo pereinantis į karnizą. Labai 
arti krašto eiti nesinorėjo.  

Leidomės tuo pačiu keliu, didžiąją maršruto iki perėjos dalį darėme slenkančią saugą ir lipome 
atbulomis. Paskutinę virvę perėjos viršuje diulferiavome tamsoje. Palapines pasiekėme apie 20 val. 
(čia temsta 17:30), įkopime užtrukę 14 val.  

Pirmieji į viršūnę 2002m įkopę prancūzai kopimo dieną įvertino D kategorija pagal prancūzišką 
alpinistinių įkopimų klasifikavimo sistemą. Duomenų apie maršruto kategoriją pagal UIAA arba 
rusišką klasifikaciją nėra. Patys maršrutą vertintume 4B, dėl aukščio gal siektų ir 5A pagal rusišką 
sistemą. 

 

 
3. Pav. Kyajo viršūnė nuo Kyajo ledyno (pietinė pusė). 
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4. Pav. Kyajo viršūnė iš vakarų pusės (nuotrauka daryta aklimatizacinio žygelio metu). 

 
 

 
6. Pav. Ant viršūnės 

5. Pav. Lipant į viršūnę 
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